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Ecotopia Biketour er en selvorganiseret, international gruppe, der 
hvert år siden 1990 har organiseret cykelture gennem forskellige dele 
af Europa. Under vores tur besøger vi forskellige projekter, der alle 
har fokus på miljø og sociale forhold og lærer om forskellige måder 
at lave aktivisme og bæredygtighed. Vi følger en vegansk diet, øver 
os i konsensustagning og deler de erfaringer vi har med hinanden. 
Ecotopia Biketour er for alle, der er interesserede i at cykle, i at leve 
i en hyggelig gruppe, i gør-det-selvprojekter, i miljøspørgsmål og i at 
lære ved aktiv deltagelse i spændende projekter.
Som regel består vores gruppe af 20-40 mennesker af gangen. De 
fleste cykler med et sted mellem to uger og to måneder og er med på 
turen for første eller anden gang. Det er sjældent at alle cykler sam-
men, normalt cykler nogle hurtigt afsted om morgenen og sætter pile 
på vejen, som de andre kan følge.  De andre kan derefter følge efter i 
deres eget tempo. Vi holder et tempo hvor alle kan være med. Også 
folk, der ikke har trænet før.
Vi prøver at skabe et ikke-hierakisk miljø, hvor ansvarsområder skif-
ter mellem deltagerne, hvor vi deler vores erfaringer, og hvor vi re-
spekterer personlige behov. Folk kan skrive sig op til daglige pligter 
(madlavning, at cykle med anhænger, at afmærke ruten osv.) men 
alle kan individuelt beslutte, hvor meget de vil gøre.Alle mødes hver 
gang, der er gået et par dage for at samle op på, hvordan det er gået 
og for at tage beslutninger sammen. Det er vores hovedfokus at skabe 
et ikke-diskriminerende miljø.
Vi laver mad sammen med brug af træ, vi bærer alt vores udstyr 
selv og vi køber lokal, økologisk mad og skralder når det er muligt. 
Deltagerne bliver spurgt om de vil donere 3-5 euro om dagen til mad, 
men selv hvis man ikke kan give denne donation, er man stadigvæk 
velkommen til at tage med på turen.
I år vil projektets fokus være på affald. Så udover at cycle og besøge 
forskellige projekter, vil vi i år særligt engagere os i projekter omkring 
genbrug, skraldning og på at skabe opmærksomhed, dele viden og 
lave events omkring skrald. Vi begynder i Warszawa i Polen i midtju-
ni og cykler i løbet af de følgende 3 måneder gennem Minsk, Vilnius, 
Klaipėda, Riga og Tartu til Tallinn i Estland. Præcise rute og datoer 
vil blive annonceret gennem vores hjemmeside. OBS: Det er vigtigt 
at notere sig at de fleste deltagere får brug for visum til Hviderusland, 
som vi kan hjælpe med at organisere for dig. Se yderligere informa-
tion på hjemmesiden og lad os vide snarest muligt, hvis du har brug 
for visum.
Hvis du har forslag til projekter, grupper eller events som vi kan be-
søge undervejs eller vil engagere dig i organiseringen af turen kan du 
skrive til 2016@ecotopiabiketour.net.
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